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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการออกหนังสือสําคัญ 

และการจดทะเบียนตาง ๆ  ที่เกี่ยวของตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที ่
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหมในโครงการจัดรูปที่ดิน  
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินแจงขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๒) ในการแจงขอดําเนินการตาม  (๑)  ใหแนบเอกสารหรือหลักฐาน  ดังตอไปนี้ประกอบการ
พิจารณาดวย 

 (ก) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

 (ข) เอกสารหรือหลักฐานที่ เกี่ยวของกับการใหความเห็นชอบผังที่ดินแปลงใหม 
ของคณะกรรมการสวนจังหวัด  เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศผังที่ดินแปลงใหมและจํานวน
คาชดเชย  และเอกสารหรือหลักฐานการแจงเจาของที่ดิน  และในกรณีที่มีการอุทธรณใหสงคําวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการมาดวย 

 (ค) แผนผังการจัดรูปแปลงที่ดินแปลงใหมตาม  (ข)  พรอมรายชื่อผูมีสิทธิในที่ดินแตละแปลง 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒ ในการรังวัดทําแผนที่ เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม   
ใหผูมีสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหมและผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน  รวมนําทําการรังวัดปกหลัก
หมายเขตที่ดินและลงชื่อในฐานะผูนําทําการรังวัดหรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินใหแกผูมีชื่อตามเอกสารหรือหลักฐานที่ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินแจงตามขอ  ๑  โดยปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลม  แตไมตองประกาศแจกโฉนดที่ดิน 

เมื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหมแลว  ใหมอบหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหมใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิในที่ดิน
เพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๔ ในการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ในหองชุดในโครงการจัดรูปที่ดิน  ใหผู ดําเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินแจงขอดําเนินการตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  และใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายวาดวยอาคารชุดกําหนด 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติวา  การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสําหรับท่ีดิน 
ตามผังท่ีดินแปลงใหมหรือหนังสือกรรมสิทธ์ิในหองชุด  และการจดทะเบียนตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเปนไป
ตามโครงการจัดรูปท่ีดิน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
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